
Město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

v r
PŘÍLOHA 6.1 A

STANDARDY POSKYTOVANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB

SMLUVNÍ STRANY:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené 
Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna 
(dále "Město”);

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, IČO 46347275, 
zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva,

subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

(dále ”BVK”). '

Smluvní strany se dohodly na následujících standardech poskytování vodohospodářských 
služeb. Tyto vycházejí z obecně platných předpisů a dále následujících dokumentů, podle 
kterých je zajišťován provoz vodohospodářské infrastruktury.

Provozní standardy

• Provozní řád vodovodního systému Města Brna
• Provozní řád, Březovských vodovodů
• Provozní řády VOV- úpravna vody Švařec, přivaděče a j ednotlivých objektů VOV
• Provozní řády vodoj emů a akumulačních nádrží
• Provozní řády čerpacích stanic
• Provozní řád vodovodní sítě Města Brna, uložené ve sdružených trasách městských 

vedené technického vybavení (kolektory)
• Kanalizační řád města Brna
• Provozní řád pro kanalizační síť Města Brna
• Povodňový plán
• Manipulační řád pro retenční nádrž
• Opatření KHS JmK č.j. 14421/2007/BM/HOK ze dne 7.1.2008, kterým se v souladu 

se zněním zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví určuje způsob 

stanovení míst odběru vzorků pitné vody pro vodovod Brněnská vodárenská soustava
• Plán odběrů vzorků odpadních a povrchových vod a kalů (pro kalendářní rok)
• Plán havarijních opatření pro případy havarijního znečištění nebo náhlé ohrožení 

kvality surové vody ve zdroji pro úpravu pitné vody Bmo-Pisárky
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• Postup při odstraňování lokálních havárií na kanalizaci
• Program odpadového hospodářství Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
• Plán odběru vzorků a kontroly kvality pitných vodí

Materiálové standardy

Městské standardy pro vodovodní síť (červen 2007)
• Městské standardy pro kanalizační zařízení (červen 2007)

Zákaznické standardy

• Problematika zřizování a evidence vodovodních a kanalizačních přípojek řešena 

v Městských standardech pro vodovodní síť a v Městských standardech pro 

kanalizační síť
• Směrnice o postupu vyjadřování k akciím
• Standardy zákaznických služeb
• Standardní postup pro vymáhání pohledávek z obchodního styku
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Příloha 6.1. A je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž tři obdrží Město a tři BVK .

30 m3 0 -0b- 2011 V Brně dne 
Za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:

V Brně dne 
Za Statutární město Brno:

PmSnské vodárny a kanalizace, a.s.
w/tt? ^ 6~.rno

Bc. Roman Onderka, MBA 

primátor generální ředitel
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